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Αγρίνιο,  5  Ιουνίου 2018 

 

Ανάπτυξη του Ποδηλατικού Τουρισμού στην Αιτωλοακαρνανία  

στα πλαίσια του έργου “MedCycleTour” 

Στην ενημερωτική συνάντηση για το έργο “Medcycletour” που αφορά τις Μεσογειακές 

Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 

Ελλάδας, συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.  

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του «MEDiterranean Cycle route for 

sustainable coastal TOURism - Μεσογειακές Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο 

παραθαλάσσιο τουρισμό», που χρηματοδοτείται από το Interreg Med 2014-2020 και υλοποιείται 

από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 

Η Αιτωλοακαρνανία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων, στο πλαίσιο του 

οποίου πρόκειται να διαμορφωθεί η Μεσογειακή, παράκτια ποδηλατική διαδρομή (EurοVelo 

8) που θα ξεκινάει από την Ισπανία και θα καταλήγει στην Κύπρο. Η διαδρομή σχεδιάστηκε από 

το European Cyclists’ Federation (ECF) και σε ότι αφορά το νομό μας περιλαμβάνει το τμήμα 

από Μενίδι έως Αντίρριο. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βιώσιμη ενίσχυση των αναπτυξιακών πολιτικών για 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομίας στις 

παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης στην δημιουργία ενός βιώσιμου παράκτιου 

και παραθαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. 

Κατά τη συνάντηση έγινε μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος, αντηλλάγησαν απόψεις και 

κατατέθηκαν προτάσεις σε ότι αφορά τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στη συγκεκριμένη 

διαδρομή. Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται συναντήσεις και στην Αιτωλοακαρνανία  

προκειμένου να συνεχιστεί η διαβούλευση που στόχο έχει: 
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 Βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού. 

 Διερεύνηση – Αξιολόγηση των συνθηκών της Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής στη 

περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 

 Σχέδια δράσης για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. 

 Ολοκλήρωση της σήμανσης και της εγκατάστασης πληροφοριακών πάνελ της Μεσογειακής 

ποδηλατικής διαδρομής «Eurovelo 8», σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Σχεδιασμός – Συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων κατά μήκος της 

Μεσογειακής διαδρομής για τη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που σχετίζονται με 

συνδυαστικές μετακινήσεις με χρήση δημόσιων μεταφορών και ποδηλάτου, με σήμανση 

διαδρομών και με ανάπτυξη υπηρεσιών για τους χρήστες ποδηλάτου. 

 Προώθηση και ανάδειξη των δράσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και συνδέσμου, 

έντυπου υλικού (φυλλάδια, κλπ.) και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών (smart phone 

applications). 

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) 

σχετικά με την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, 

εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ επιχειρηματικών, 

παραγωγικών φορέων και δημοσίων οργανισμών. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

που ασχολούνται με τον κλάδο του ποδηλάτου να είναι σε εγρήγορση για τις μελλοντικές 

προσκλήσεις και να συμμετάσχουν στις συναντήσεις εργασίας έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε 

στο μέγιστο της Αναπτυξιακές δυνατότητες και  προοπτικές που ανοίγονται για το Ποδηλατικό 

Τουρισμό στην Αιτωλοακαρνανία.  
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